
 

Przedmiotowy zasady oceniania z matematyki w kl. IV-VIII. 

Przedmiotowe zasady oceniania (PZO) są̨ zgodne z obowiązującymi w szkole wewnątrzszkolnymi 
zasadami oceniania (WZO) zawartymi w statucie szkoły.  

Ogólne zasady oceniania uczniów:  

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela postępów w 
opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności oraz jego poziomu w stosunku do wymagań 
edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów 
nauczania, opracowanych zgodnie z nią̨.  

2. Nauczyciel:  
o informuje ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych oraz o postępach w tym 

zakresie;  
o udziela uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;  
o motywuje ucznia do dalszych postępów w nauce;  
o dostarcza rodzicom informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz specjalnych 

uzdolnieniach ucznia.  
3. Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć lekcyjnych w następujących przypadkach: 

o z powodu choroby trwającej dłużej niż̇ 5 dni roboczych (na uzupełnienie wiadomości 
uczeń ma 3-5 dni, w zależności od długości nieobecności);   

o przez 5 kolejnych dni po powrocie z sanatorium lub uzdrowiska; wskutek wypadków 
losowych;   

o 2 razy w semestrze bez podania przyczyny (brak zeszytu, brak zeszytu ćwiczeń, brak 
zadania domowego lub brak przyborów potrzebnych do lekcji) - po wykorzystaniu 
określonego limitu uczeń otrzymuje za każde kolejne nieprzygotowanie ocenę̨ 
niedostateczną.  

4. Oceny są̨ jawne dla ucznia i jego rodziców.  
5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne są̨ 

udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom.  

Szczegółowe zasady oceniania uczniów: 

Ocenie podlegają̨: prace klasowe, sprawdziany, kartkówki, odpowiedzi ustne, prace domowe, prace 
długoterminowe, aktywność i praca ucznia na lekcji, inne formy aktywności (np. szczególne osiągnięcia, 
wykonywanie pomocy dydaktycznych, itd.).  

1. Prace klasowe, sprawdziany są obowiązkowe, jeśli nie pisałeś pracy z powodu usprawiedliwionej 
nieobecności, musisz ją napisać w terminie 2 tygodni po przyjściu do szkoły. Jeśli nie napiszesz 
tej pracy w wyznaczonym terminie otrzymujesz ocenę niedostateczną. 

2. Uczeń ma obowiązek, w ciągu 2 tygodni od rozdania prac klasowych lub sprawdzianów, 
poprawić ocenę niedostateczną, otrzymana ocena jest ostateczna. 

3. Prace klasowe (sprawdziany) są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i 
poprzedzone powtórzeniem oraz  podany jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiedzy. 

4. Kartkówki nie muszą być zapowiadane. Należy wszystkie kartkówki wklejać do zeszytu i błędy 
poprawić w zeszycie. 

5. W razie nieobecności w szkole uczeń ma obowiązek uzupełnić lekcje – zeszyt i ćwiczenia. 

6. Dwa razy w semestrze uczeń może być nieprzygotowany do lekcji. Fakt ten należy zgłosić 
nauczycielowi przed rozpoczęciem lekcji i zostanie odnotowany w dzienniku minusem . 



7. Dwa razy w semestrze uczeń może nie odrobić pracy domowej (ćwiczenia, zadania w zeszycie, 
karty pracy) – braki należy zgłosić na początku lekcji i zostaną odnotowane w dzienniku 
minusem. Brak ćwiczenia, karty pracy czy zeszytu z zadaniem domowym traktowane będzie jak 
brak zadania domowego. 

8. Jeśli uczeń będzie przeszkadzać na lekcji nauczycielowi i klasie, nauczyciel ma prawo  zapytać o 
omawiany temat, za brak odpowiedzi otrzymujesz minus lub ocenę niedostateczną (dwa minusy 
to ocena niedostateczna). 

9. Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych. 

10. W klasie gromadzone są wszystkie prace klasowe (sprawdziany), które zawsze możesz obejrzeć 
uczeń jak i rodzice. Nie są one oddawane do domu. 

11. Inne formy aktywności: 

Ø udział w konkursach przedmiotowych, szkolnych i międzyszkolnych, są̨ oceniane zgodnie z 
zasadami zapisanymi w WZO.  

Ø plakaty, pomoce dydaktyczne, itd. wykonane przez ucznia oceniane są̨ na bieżąco.  

12. Zasady badania wyników nauczania  
a. Badanie wyników nauczania ma na celu diagnozowanie efektów kształcenia.  
b. Badanie to odbywa się̨ w trzech etapach:  

Ø diagnozy wstępnej, 
Ø diagnozy na koniec pierwszego półrocza,                                                                                   
Ø diagnozy na koniec roku szkolnego.  

c. Oceny uzyskane przez uczniów podczas tych diagnoz mogą̨ mieć wpływ na ocenę̨ 
semestralną i roczną.  

13. Na lekcji matematyki jesteś zobowiązany posiadać podręcznik (ćwiczenie) i zeszyt przedmiotowy 
oraz przybory geometryczne (linijka, ekierka, kątomierz, cyrkiel, ołówek itp.). 

14. Zeszyt ucznia powinien być staranny. Należy pisać nr lekcji, podkreślać tematy, pisać na 
marginesie daty, zapisywać zadania domowe, ważniejsze pojęcia zapisywać kolorem np. 
zielonym. (Nie używamy koloru czerwonego). 

15. Na lekcje matematyki należy przychodzić punktualnie. Po dzwonku ustawiasz się pod klasą i 
czekasz na nauczyciela. 

16. W czasie lekcji Twoim obowiązkiem jest w niej aktywnie uczestniczyć, wykonywać polecenia 
nauczyciela i jak najwięcej zapamiętać. 

17. Na lekcji nie wolno rozmawiać, odpowiadać, gdy nie jesteś pytany, przeszkadzać nauczycielowi 
oraz innym uczniom, chodzić po klasie, używać telefonów komórkowych, słuchawek itp. 

18. Na kolejnej lekcji możesz być odpytywany z trzech ostatnich lekcji lub pisać niezapowiedzianą 
kartkówkę. 

19. Jeśli uczeń naruszy warunki PZO – nauczyciel ma prawo powiadomić rodziców. 

 

 

 

 

 


